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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Лібералізація ринків природного газу є однією з основних тенденцій останніх
років у європейській енергетиці. Причиною трансформацій стало те, що стара система, основою якої були великі державні вертикально інтегровані газові компанії,
що виконували роль монопольних постачальників та здійснювали імпорт газу за
довгостроковими контрактами з ціновою індексацією до вартості нафти, перестала
задовольняти вимоги суб’єктів ринку через обмеження стимулів до розширеного
відтворення та втрату конкурентних переваг національних виробників на зовнішніх ринках. На заміну старій системі створюється принципово нова, базовими
складовими якої є вільна конкуренція між постачальниками на всіх рівнях – від
локального до міжнародного, відокремлення газотранспортних компаній та надання недискримінаційного доступу учасникам ринку до мережі, ринкове біржове
ціноутворення і відмова від довгострокових контрактів на користь спотових угод.
Актуальність теми. Існуюча в Україні модель ринку газу по суті консолідувала недоліки, притаманні дореформеному стану ринків країн Європи: система
тарифоутворення не сприяла раціональній поведінці споживачів, що посилювало
тиск на державний бюджет; наявні до останнього часу правила постачання не
гарантували надання належної якості послуг; відсутність достатніх інвестицій у
газотранспортний сектор унеможливлювала розширене відтворення основних
фондів; сформовані правила транспортування та розподілення ставали бар’єром
вільного доступу до мереж третіх сторін та розвитку конкуренції в сегменті постачання. Однак необхідність трансформації інституційного забезпечення ринку
газу обумовлена не лише нагромадженням внутрішньоекономічних кризових
явищ, але й міжнародними зобов’язаннями України у рамках Енергетичного
Співтовариства, що визначили форми та напрями подальших галузевих реформ.
Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна актуалізувала свої зобов’язання
імплементувати у національне законодавство норми Другого та Третього енергетичних пакетів, які, зокрема, передбачають принципову зміну моделі господарювання у секторах транспортування і постачання природного газу.
У цих умовах об’єктивно необхідним є наукове обґрунтування шляхів трансформації ринку природного газу та напрацювання рекомендацій щодо удосконалення
засобів державного регулювання ринкових відносин у сфері транспортування та
постачання, оскільки успішність реформування визначатиме спроможність запровадження нової ринкової моделі. Реформуванню енергетичних ринків, реалізації міжнародних зобов’язань та імплементації європейських правил присвячені наукові
праці Я.С. Витвицького, О.А. Дячука, В.Е. Ліра, Р.З. Подольця, Т.І. Салашенко,
О.М. Суходолі. Аналізом функціонування світового та регіональних ринків природного газу, вивченням проблем інституційного забезпечення ринку в умовах лібералізації займалися А.А. Конопляник, Т.А. Мітрова, Л.М. Уніговський. Оцінка трансформації газового ринку країн Європи була предметом наукових пошуків М. Слаба,
Н. Хаасе. Окремі аспекти функціонування газового ринку у сфері тарифоутворення,
оптимізації діяльності підприємств галузі, оцінки ризиків та їх мінімізації вивчали
Т.А. Коцко, О.О. Лапко, В.П. Мартинюк, О.В. Стогній та інші.
Разом із тим процес імплементації європейських правил та норм для країн з
подібною до вітчизняної структурою економіки та газового сектора все ще за-

лишається малодослідженим. Так, дискусійними є питання можливості використання європейського досвіду трансформаційних процесів та лібералізації ринків. У практичному плані маловивченими залишаються питання впровадження
нової моделі ринку транспортних послуг, зокрема перехід до системи «вхідвихід», та оцінка наслідків від відповідних змін на ринку для розвитку галузі,
конкуренції та захищеності кінцевих споживачів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» в межах тем: «Регулювання ринків
енергоресурсів у контексті міжнародних зобов’язань України» (№ ДР
0111U004186); «Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища
та структури ринків енергоресурсів України» (№ ДР0114U002016);у межах науково-дослідної теми «Соціально-економічні та екологічні виміри оптимізації
енергетичного балансу України» (№ ДР0114U004388), де було здійснено аналіз
впливу структури ринку природного газу на фактичний рівень та цільові показники (критерії) сталого розвитку енергетики України; авторське дослідження
щодо напрямів та ефективних механізмів державного регулювання ринків природного газу та нафтопродуктів було використане при виконанні науководослідної теми «Державні та ринкові механізми оптимізації енергетичного балансу України» (№ ДР 0115U004180); у рамках науково-дослідної теми «Функціональні та міжгалузеві зв’язки і політики цільового розвитку енергетики»
(№ ДР0116U005454) здійснено дослідження досвіду ЄС щодо врахування горизонтальних та вертикальних зв’язків енергетичної політики при розробленні галузевих програмних документів та порівняльний аналіз стратегічних оцінок та
довгострокової політики розвитку ринків природного газу в Україні та ЄС.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування засад регулювання ринкових відносин у сфері транспортування та постачання природного газу в умовах трансформації національної моделі енергоринку в напрямі дерегуляції та лібералізації. Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:
- узагальнити мотиваційні чинники реформування інституційного середовища на національних ринках природного газу та виявити причини трансформації ринку природного газу України;
- визначити роль держави та окреслити межі державного втручання у функціонування ринку в умовах лібералізації відносин у газовому секторі;
- виявити наслідки впливу інтеграційних факторів на трансформацію інституційного середовища та структуру ринку природного газу України;
- визначити умови та розробити рекомендації стосовно запровадження
окремих елементів тарифної моделі «вхід-вихід» в Україні;
- здійснити оцінку наслідків зміни принципів регулювання у сфері транспортування та постачання газу внаслідок впровадження системи «вхід-вихід»;
- визначити основні напрями реформування розподільчого сектора ринку
газу та розробити систему індикаторів його ефективності;

- розробити пропозиції щодо удосконалення заходів державної регуляторної політики у сфері транспортування та постачання природного газу.
Об’єктом дослідження є ринкові відносини у сфері транспортування і постачання природного газу в Україні.
Предметом дослідження є механізми та методи регулювання ринкових відносин у сфері транспортування і постачання природного газу.
Методи дослідження. Для виконання поставлених у дисертаційній роботі завдань використано як загальнонаукові, так і емпіричні методи наукових досліджень. За допомогою методу системного аналізу виявлено закономірності сучасного розвитку європейського ринку природного газу. Методом факторного аналізу виявлено основні чинники, що можуть створювати бар’єри на шляху до
лібералізації національного ринку природного газу. За допомогою методів дедукції та індукції досліджено та узагальнено інструменти державного регулювання
ринку природного газу. Метод математичного моделювання був використаний
для оцінки економічних наслідків запровадження тарифної моделі «вхід-вихід» у
секторах транспортування та постачання природного газу шляхом використання
комплексного модельного інструментарію та імітаційних сценарних розрахунків.
Інформаційну базу дослідження становили законодавчі акти Верховної Ради
України, постанови Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України», офіційні дані Державної служби статистики України, Міжнародного енергетичного агентства, директиви та регламенти ЄС та Енергетичного Співтовариства, статистичні дані Eurostat, праці українських та іноземних авторів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:
вперше:
- визначено межі державного регулювання в умовах лібералізації національного ринку природного газу шляхом виокремлення функціональних напрямів та
методів впливу держави при формуванні ринкових правил, у сферах ціноутворення, контролю якості і транскордонної взаємодії на сегментах транспортування,
розподілення та постачання;
удосконалено:
- механізм інформаційно-аналітичного забезпечення державного регулювання розподільчих підприємств через запровадження системи оцінювання їхньої ринкової позиції, технологічного рівня обслуговування та фінансових результатів,
що, на відміну від існуючих, враховує ринкову спрямованість розширення економічної діяльності та дозволяє визначати відповідність української розподільчої
системи європейським нормам та стандартам;
- підхід до оцінювання наслідків зміни тарифної моделі у секторах транспортування та постачання природного газу, який, на відміну від існуючих, полягає у
реалізації імітаційних сценарних розрахунків з використанням комплексного модельного інструментарію, що забезпечує узгодженість прогнозних умов, припущень і результатів, а також розширює спектр аналізу галузевих та макроекономічних ефектів;

дістали подальшого розвитку:
- методологічні підходи до визначення цінових параметрів тарифної моделі
«вхід-вихід» для України шляхом етапізації процесу запровадження тарифної моделі, що передбачає оцінювання економічних наслідків формування ринкових зон
та обґрунтування розподілу витрат між ними, визначення витрат в газотранспортній системі при відокремленні потужностей від товарних потоків, адаптацію умов
довгострокових транзитних контрактів, обґрунтування розподілу витрат на експлуатацію системи між користувачами, у т.ч. між точками входу та виходу, а також ітеративний розрахунок тарифів за маршрутами транспортування на основі
аналізу топології газових мереж та розробленої матриці «вхід-вихід»;
- визначення впливу інтеграційних факторів на трансформацію інституційного середовища та зміну структури ринку природного газу шляхом систематизації
інтеграційних мотивів, інституційно формалізованих зобов’язань та результуючих
структурних зрушень, що надає можливість оцінити ефективність трансформаційних процесів та дієвість методів державного регулювання відповідно до інтеграційних очікувань і цілей реформування, а також коригувати цей процес з урахуванням виявлених відхилень;
- засади державної регуляторної політики у сфері транспортування і постачання природного газу, що спрямовані на підвищення безпеки постачання та якості надання послуг з урахуванням дотримання принципів відкритості, ліквідності
ринку та розвитку спотової торгівлі за рахунок: розширення переліку загальних та
додаткових вимог при ліцензуванні та укладанні договорів транспортування з газотранспортними операторами, зокрема, щодо диверсифікації портфеля замовлень
постачальника та резервування мінімальних потужностей; обґрунтування умов
організації торгівлі на «віртуальній точці торгівлі»; уніфікації дозвільних процедур для постачальників газу з європейською дозвільною системою; узгодження
термінологічного апарату з європейським законодавством.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у можливості системного удосконалення державної політики розвитку ринку природного газу та газотранспортної системи України з урахуванням отриманих під
час дослідження напрацювань. Використання запропонованого підходу до оцінки економічних наслідків запровадження нової ринкової моделі дозволить підвищити рівень обґрунтованості регуляторної політики у сфері транснаціональної
торгівлі, транзиту та функціонування магістральних газопроводів відповідно до
пріоритетів національної політики та кон’юнктури на енергетичних ринках. Застосування розробленої системи оцінювання діяльності розподільчих підприємств розширить інструментарій для моніторингу поточного стану розподільчого сектора та виявлення відхилень, подолання яких можливо передбачити при розробці планів розвитку мереж.
Основні результати дисертаційного дослідження дістали відображення у наукових доповідях та в одноосібних інформаційно-аналітичних записках: «Особливості запровадження тарифної моделі «вхід-вихід» на ринку природного газу
України» (вих. № 8-111/236 від 23.12.2016 р.), направлена Комітету з питань

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (лист
заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки №135-13/640 від 15.12.2016 р.); «Щодо окремих
питань запровадження тарифної моделі «вхід-вихід» в Україні» (вих. №13513/313 від 29.05.2017 р.), направлена Секретаріату науково-технічної ради НАК
«Нафтогаз України» (лист голови Секретаріату науково-технічної ради № 334
від 29.06.2017 р.). Отримана довідка від ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» про впровадження наукових результатів дисертаційної
роботи №135-15/543 від 18.10.2017.
Особистий внесок здобувача. Наукові результати та висновки, які викладено в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у
співавторстві, у дисертації використано лише ті положення і висновки, які є результатом особистого дослідження автора (що зазначено у списку публікацій).
Апробація результатів дисертації. Основні та проміжні положення дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися і отримали схвальну оцінку на міжнародних науково-практичній конференціях: «Макроекономічні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку» (м. Київ, 2013 р.); «Актуальні тенденції української науки» (Київ, 2013 р.); «Нормативні, управлінські та
міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (м. Львів, 2014 р.);
«Проблеми фінансово-економічного розвитку підприємницької діяльності та
національної економіки» (м. Київ, 2013 р.); «Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Проблеми сталого розвитку економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів» (м. Полтава, 2017 р.); «Міжнародне науково-технічне співробітництво:
принципи, механізми, ефективність» (м. Київ, 2015 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Молода наука України.
Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Київ, 2014 р.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано у 14 наукових працях, серед яких 1 колективна монографія; 1 підрозділ в колективній доповіді; 6 наукових фахових статей, з яких 1 у співавторстві. Статті внесено до міжнародних
наукометричних баз даних.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 212 сторінках машинописного тексту. Робота містить 40 рисунків і 14
таблиць, з яких 3 рисунки та 2 таблиці на окремих сторінках, а також 2 додатки на
10 сторінках. Список використаних джерел на 26 с. налічує 222 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У першому розділі «Закономірності регулювання економічних відносин
на ринку природного газу» виявлено основні причини трансформації регулювання ринкових відносин на ринку природного газу, розкрито роль контракту та
способів контрактного регулювання в новій моделі ринку, проаналізовано процеси трансформації в умовах лібералізації економічних відносин у сфері транс-

портування та постачання природного газу у країнах Центрально-Східної Європи з подібною до української структурою економіки та на основі отриманих
результатів виявлені «провали ринку», що нівелюють ефективність реформування енергетичних ринків.
Внутрішніми мотивами трансформації національного газового сектора були
значні трансакційні витрати, що проявлялися через перехресне субсидіювання,
зловживання порядком забезпечення споживачів природним газом, зростання
виробничо-технічних втрат та зношування газотранспортної системи, значні
борги внаслідок недосконалої системи розрахунків за спожитий газ.
Держава традиційно відігравала провідну роль у формуванні та зміні інституційної структури економіки, особливо в енергетичній сфері. Вирішальна роль держави
у втіленні змін інституційного забезпечення в газовому секторі обумовлена специфічністю активів, високим рівнем невизначеності реалізації нових видобувних та
інфраструктурних проектів, значною волатильністю цін на ресурси, схильністю до
монополізації сектора, необхідністю здійснення жорсткого технічного та екологічного контролю та соціальною значимістю природного газу для споживачів. За цих
обставин трансформація інституційного забезпечення газового сектора згідно з теорією О. Вільямсона відбувається у взаємозв’язку з процесами формування нормативно-правової бази, яку легітимізує держава, а також механізмів державного регулювання, що визначають умови функціонування ринку (рис. 1).

Рис. 1. Інституційне забезпечення газового сектора
Джерело: розроблено автором.

Сутність державної трансакційної політики полягає у втіленні заходів, головною метою яких є скорочення трансакційних витрат. Скорочення трансакційних витрат в однієї зі сторін суспільних відносин можна досягти, поклавши частину витрат у іншій формі на другу сторону. Виправданість такого перерозподілу може бути обумовлена скороченням загального обсягу витрат, чи
скороченням надмірних трансакційних втрат або потребою захисту найменш

захищених суб’єктів суспільних відносин.
Вважається, що інститут приватної власності забезпечує найефективніший
зв’язок між рішеннями економічних агентів та отримуваними результатами,
сприяє прогнозованості та відкритості до інновацій у своїй діяльності, а також
здійсненню ефективного переходу власності до найефективніших та зацікавлених економічних суб’єктів на ринку. За таких обставин приватизація може розглядатися як передумова для домінування на ринку природного газу приватної
власності на засадах конкуренції, що дозволить ефективніше зменшувати суспільні втрати та створювати стимули для зменшення трансакційних витрат приватним сектором. Саме конкурентна модель є найефективнішою формою організації відповідно до концепції «чотириетапної моделі» формування ринку природного газу. Однак, як показало дослідження, лібералізація національних
ринків газу переважно не була природним підсумком еволюції організаційних
форм ринку, як передбачається згідно з «чотириетапною моделлю». Натомість
саме держава як носій стратегічної ініціативи, керуючись сучасною парадигмою державного регулювання і пріоритетами енергетичної політики, виступила
ініціатором змін на ринку.
Водночас запровадження ліберальних інституційних норм має на меті забезпечити залучення нових інституційних суб’єктів до трансакційних видів діяльності в умовах підвищення прозорості сектора. Трансформація ринку природного газу повинна зумовити домінування приватної власності на конкурентних
засадах, визначення та встановлення чітких прав власності всіх суб’єктів ринку
з метою унеможливити зловживання. Новий розподіл прав власності у сферах
управління, керування та розпорядження між суб’єктами ринку визначає нову
роль держави як суб’єкта права власності. Відмовившись від монопольної влади на права власності на ринку природного газу та розпочавши функціонувати
на конкурентних засадах лише як господарюючий суб’єкт, держава значною
мірою змінює свої управлінські функції на регулюючі, які покладаються на незалежного національного регулятора.
Лібералізація ринку зумовлює збереження структури фізичних потоків газу, проте до фінансових трансакцій залучається значна кількість нових учасників (рис. 2.)

Рис. 2. Зміна інституціональної структури газових ринків
в результаті лібералізації
Джерело: розроблено автором.

Дерегуляція газового сектора є лише одним із факторів, що сприяє розвитку

конкуренції, оскільки без надлишку як самого товару, так і транспортних потужностей, конкуренцію забезпечити важко. Саме наявність розгалуженої газотранспортної мережі, розвинених контрольних та інформаційних систем на всіх
етапах руху газу по системі є об’єктивною передумовою переходу до конкурентної організації ринку. Беручи до уваги сформованість базової інфраструктури
як в Україні, так і в країнах ЄС, а також амортизацію газотранспортної системи,
внаслідок чого відбувається зниження специфічності секторальних активів, збільшення джерел постачання і подальший розвиток інфраструктури повинні
стимулювати перехід від вертикальної інтеграції і двосторонніх довгострокових
контрактів до класичних контрактів і ринкового управління трансакціями.
Енергетичне законодавство ЄС визначає лише рамкові умови реформування
енергетичних ринків, а його формальна імплементація не гарантує створення
ефективного інституційного середовища. Аналіз реформування газових ринків
Чехії, Сербії та Польщі виявив як внутрішні особливості, так й спільні ознаки
«провалів ринку», що на різних етапах ставали бар’єрами на шляху до лібералізації відносин. Зокрема, залежність транспортного оператора від вертикально
інтегрованої компанії стає вагомою перешкодою для вільного доступу третіх
сторін до мереж та розвитку конкуренції, як і відсутність альтернативних джерел постачання природного газу може призводити до монополізації ринку.
Важливими умовами досягнення відкритості ринку є ефективність вторинного законодавства та незалежність регулятора, який реалізує прозору та прогнозовану тарифну політику, виконує функції контролю, моніторингу та вирішення
конфліктних ситуацій.
У другому розділі «Трансформація державного регулювання ринку природного газу України» проведено аналіз організаційної та функціональної
структури газового сектора і ринку природного газу України та обґрунтовано
вплив інтеграційних факторів на їх трансформацію; визначено роль, межі та
основні засоби державного регулювання в новій моделі ринку природного газу
України; проведено порівняльний аналіз тарифних моделей у секторі транспортування газу, що застосовуються в Україні та країнах Європи; на основі європейських практик розроблено методологічні підходи до визначення цінових параметрів тарифної моделі «вхід-вихід» для України.
Дослідження існуючої управлінської моделі та організаційної структури ринку газу, на якому розпочалися трансформаційні процеси, виявили, що поширена
в Україні практика державного регулювання не відповідає новим вимогам ринку і стає бар’єром у розвитку економічних відносин через значну зарегульованість і надмірне адміністративне втручання. В контексті цільової трансформації
ринку природного газу важливо чітко інституційно встановити як нові межі
державного втручання у ринок, так і засоби регулювання та попередження можливих «провалів ринку». Зміна ролі держави проявляється у доступних методах
впливу на ринок, який відтепер здійснюється через контроль цін та ціноутворення за допомогою коригування ціни або прибутку господарюючих суб’єктів,
встановлення необхідного рівня ефективності діяльності, розроблення прозорої
та відкритої для всіх зацікавлених сторін методики формування тарифів. Дер-

жавне регулювання якості продукції та надання послуг здійснюється через розробку технічних регламентів, норм комерційної відповідності якості до нових
умов ліцензування, контроль забезпечення безперервності та надійності постачання. Зміна умов функціонування ринку передбачає необхідність затвердження та контролю за виконанням нових правил ринку – системних та мережевих
правил користування ГТС, відкритої звітності та моніторингу ринку, дотримання умов безпеки постачання. Окремої уваги потребують питання функціонального розподілу та транскордонної взаємодії, впровадження тарифної моделі
“вхід-вихід”, імплементації транзитних контрактів попередніх періодів.
В умовах високого рівня невизначеності національної політики стосовно розвитку газового сектора та мінливості соціально-економічного і політичного середовищ, міжнародні зобов’язання України уособлюють дієві мотиваційні фактори запровадження реформ та визначають пріоритетні напрями їх реалізації.
Інтеграція національного газового ринку в єдиний енергетичний простір ЄС спричиняє зміну інституційного забезпечення внутрішнього ринку у відповідності до
нових правил, а це, в свою чергу, обумовлює зміну структури ринку (рис. 3).

Рис. 3. Вплив інтеграційних чинників на ринок природного газу
Джерело: розроблено автором.

Зокрема, запровадження механізму ринкового ціноутворення на газ як товар
та супутні послуги призвело до зміни культури споживання енергетичних ресурсів та появи стимулів до енергоощадності (у 2017 р. споживання газу зменшилося на 28,5% у порівнянні з 2014 р.). Гармонізація правового поля з ЄС в час-

тині посилення прав споживачів (зокрема, щодо вільного вибору постачальника), доступу до мереж та дотримання умов прозорості та відкритості дозволило
розвивати конкуренцію на тих сегментах ринку, що раніше були монополізованими державою (14% імпорту у 2016 р. здійснили приватні постачальники).
Внаслідок зміни інституційного забезпечення відбуваються зрушення структури ринку, що проявляються у: втраті монопольного становища державної компанії НАК «Нафтогаз» на нерегульованому сегменті ринку (питома вага НАК
«Нафтогаз» на нерегульованому ринку зменшилася до 30%); збільшенні імпорту природного газу приватними компаніями; нівелюванні залежності від російського напряму імпорту; зміні структури споживання, зміні питомої ваги внутрішнього видобутку та імпорту природного газу (у 2017 р. власний видобуток
становив 59,6% від обсягів споживання); зміні структури доходів державних
компаній (НАК «Нафтогаз» у 2016 р. вперше за 5 років отримав чистий прибуток 26,5 млрд грн) та зростанні темпів приросту інвестицій у розвиток ГТС.
Одним із центральних місць у реформуванні ринку природного газу є зміна
моделі функціонування у секторі транспортних послуг. У Регламенті 715/2009
ЄС зазначається, що всі системні оператори повинні запровадити тарифну модель «вхід-вихід», оскільки такий принцип ціноутворення на послуги з транспортування найкраще відповідає умовам функціонування конкурентного ринку
газу порівняно з поштовою моделлю та моделлю «точка-точка». З огляду на досвід запровадження моделі «вхід-вихід» були розроблені базові методологічні
засади визначення цінових параметрів моделі «вхід-вихід» для України (рис. 4).

Рис. 4. Порядок визначення цінових параметрів моделі «вхід-вихід» для України
Джерело: розроблено автором.

Повноцінне впровадження тарифної моделі «вхід-вихід» як для транзитних
операцій, так і для внутрішнього транспортування зумовлює потребу у формуванні в Україні ринку послуг балансування. Це зумовить можливість переходу з місячної системи балансування газу на щоденну. Такі зміни, у свою чергу, стануть
передумовою для формування повноцінної біржової та позабіржової торгівлі.

У третьому розділі «Напрями вдосконалення державного регулювання
ринкових відносин у сфері транспортування та постачання природного газу» проаналізовано фактори, що можуть ставати бар’єрами для розвитку конкуренції на національному ринку природного газу; проведено сценарні розрахунки та оцінено економічні наслідки від альтернативних варіантів впровадження
тарифної моделі «вхід-вихід»; розроблено систему індикаторів оцінки ефективності функціонування розподільчої системи України; розроблено рекомендації
щодо удосконалення державної політики у сфері ліцензування та укладання договорів транспортування з газотранспортними операторами.
Для економічної оцінки наслідків впровадження різних ринкових моделей у
сфері транспортування газу проведено низку сценарних розрахунків з використанням спеціалізованого модельного інструментарію. Базуючись на прогнозах Міністерства енергетики США та Єврокомісії щодо споживання та видобутку природного газу в європейських країнах розроблено два прогнози транзиту природного
газу через Україну, відповідно до яких обсяги транзиту в 2025 р. становитимуть
91,7 млрд куб. м (оптимістичний прогноз) та 52,7 млрд куб. м (песимістичний прогноз). На основі сформованих прогнозів внутрішнього транспортування та транзиту розглянуто три сценарії впровадження тарифної моделі «вхід-вихід»: повна модель «вхід-вихід»; створення двох окремих ринкових зон для внутрішнього транспортування та транзиту; модель «вхід-вихід» із довгостроковим бронюванням.
Результати розрахунків продемонстрували зниження тарифів на внутрішнє
транспортування за усіма сценаріями при оптимістичному та песимістичному
прогнозі порівняно з базовим роком за рахунок підвищення ефективності від виконання в повному обсязі інвестиційного плану оновлення мереж (рис. 5а і 5б).
Найбільше зниження тарифу спостерігається за сценарієм «проста модель вхідвихід» (на 40%), найменше – при сценарії «дві ринкові зони» (на 15%), причому
таке зниження є однаковим при обох прогнозах транзиту і досягається завдяки
тому, що ринок внутрішнього транспортування функціонує незалежно від транзиту і, відповідно, обсяги транзиту не впливають на внутрішнє тарифоутворення.
З тарифами на транзит ситуація схожа (рис. 5в і 5г): за більшістю сценаріїв тариф
знижується до 2025 р. окрім базового сценарію при песимістичному прогнозі транзиту (зростання на 5%). Найбільш неоднорідні результати при порівнянні двох
прогнозів транзиту спостерігаються за сценарієм «дві ринкові зони», що демонструють вплив обсягів транзиту на фактичний тариф (при оптимістичному прогнозі тариф знижується на 36%, при песимістичному – на 19%).
У контексті економічних наслідків від реалізації сценаріїв можна виділити
дві особливості. По-перше, у випадку негативних ефектів, наприклад, уповільнення темпів приросту ВВП, найбільш виражено вони проявляються протягом
перших років реалізації досліджуваних заходів. Основним чинником такого характеру процесів виступає інвестиційний лаг, який зумовлює зростання ефективності виробництва через деякий час після інвестування. По-друге, серед більшості сценаріїв абсолютна величина зміни тарифів на транзит та внутрішнє
транспортування (відносно показників базового сценарію) зменшується з часом. Винятком є сценарій «дві ринкові зони», за якого відносна величина тарифу

на внутрішнє транспортування зростає з часом, що зумовлює більш різке, порівняно з іншими сценаріями, зростання валового нагромадження основного капіталу в довгостроковій перспективі.

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Тарифи на внутрішнє транспортування (а, б) та транзит (в, г)
за оптимістичного (ліворуч) та песимістичного (праворуч) прогнозів обсягів
транзиту за сценаріями впровадження моделі «вхід-вихід» в Україні
Джерело: розроблено автором.

В Україні приватні оптові постачальники (трейдери) не працюють з газорозподільчими мережами і не постачають газ для потреб домогосподарств або бюджетних організацій. Однак за Третім енергетичним пакетом та згідно з новим
Законом України «Про ринок природного газу» передбачається, що функції розподілу і постачання повинні реалізовуватися окремими юридичними особами
задля гарантування вільного доступу третіх осіб до мереж та можливості реалізації споживачами права змінювати постачальника. Розділення видів господарчої діяльності передбачає появу нових видів ринкових відносин, що потребуватиме адаптації механізмів державного регулювання та моніторингу ефективності функціонування галузевих підприємств. Це зумовлює потребу
реформування системи тарифоутворення на послуги газопостачання з урахуванням забезпечення в тарифі стимулів до оновлення і розвитку інфраструктури
та чіткого обліку споживання природного газу за категоріями споживачів.
Розроблено систему оцінювання ефективності діяльності розподільчих підприємства (DSO), що складається з трьох блоків: ринкового, технологічного та
фінансового. У ринковому блоці (індикатори покриття та економічної ефективності споживання газу) передбачається аналіз ринкового середовища розподі-

льчих підприємства, рівня покриття та значимості природного газу для кінцевих споживачів. Технічні індикатори (індикатори обліку, надійності та якості
обслуговування) покликані оцінити рівень якості надання послуг та надати інформацію про найбільш невідповідні з технічної точки зору місця у функціонуванні системи. Фінансовий блок (індикатори фінансової надійності та ефективності діяльності) забезпечує інформацією про комерційну якість послуг розподільчого підприємства для аналізу надійність підприємства як постачальника та
надає інформацію стосовно можливих рішень щодо зменшення витратної складової у вартості послуг розподілення та постачання для кінцевих споживачів.
Розроблена система оцінювання може бути впроваджена в оперативній діяльності НКРЕКП і використана для моніторингу процесів реформування розподільчого сектора шляхом оцінювання відхилення від цільових (порогових) значень та обґрунтування подальшого коригування планів розвитку розподільчих
мереж за допомогою: гнучких підходів у тарифоутворенні (RAB-регулювання),
системи розподілу ризиків між усіма учасниками, створення стимулів до зниження операційних витрат на основі бенчмаркінгу.
Європейська практика державного регулювання ринку газу у нових умовах
дедалі більше концентрується на виконанні контрольних та дозвільних функцій, зокрема, у процесі ліцензування та регулювання договорів з газотранспортними операторами, завдяки чому зростає відкритість інформації та прозорість
діяльності господарюючих суб’єктів. Тому в рамках реформування національної дозвільної системи доцільно забезпечити:
– уніфікацію термінів у відповідності до європейської практики та контроль
за дотриманням публічної звітності природних монополій, що сприятиме досягненню відкритості та прозорості на ринку;
– дотримання балансу інтересів між вищими стандартами безпеки та розвитком конкуренції при впровадженні додаткових вимог до ведення господарської
діяльності на ринку. Впровадження страхового запасу, фінансової гарантії або
вимоги щодо необхідності бронювання декількох фізичних точок входу-виходу
постачальником є засобами, які значною мірою підвищують стандарти безпеки.
Однак заходи безпеки не повинні ставати надмірним навантаженням для господарюючих суб’єктів та значно підвищувати вартість послуг;
– спрощення доступу до віртуальної точки торгівлі (virtual point, VP) для усунення бар’єрів для спотової торгівлі та ліквідності ринку шляхом впровадження
окремого контракту (або реєстрації). Це означає, що ринкові учасники не повинні виконувати функції забезпечення транспортного постачання природного газу з
метою отримання доступу до VP. Такий підхід значно полегшує доступ до VP
учасникам ринку, не нав’язуючи непропорційні вимоги і не призводячи до адміністративного навантаження на цих суб’єктів. Це позитивно вплине на спотову
торгівлю та ліквідність ринку і сприятиме безпеці постачання та зниженню ціни
на внутрішньому ринку.
–
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі проведено теоретичні узагальнення і запропоновано

нові рішення актуального наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні засад регулювання ринкових відносин у сфері транспортування та постачання
природного газу з урахуванням трансформації функціональних напрямів державного впливу у новій лібералізованій моделі ринку в умовах активізації інтеграційних процесів. У результаті вирішення поставлених завдань отримано такі
висновки:
1. Спонукальними чинниками трансформації українського газового сектора
стали значні інституційні трансакційні витрати та суспільні втрати, що зумовили
неефективність ринкової моделі та деградацію галузевої інфраструктури. За таких обставин виникла потреба зменшити суспільні втрати шляхом перерозподілу
трансакційних витрат між суб’єктами ринкових відносин, перш за все, між державою та приватним сектором на користь останнього. Саме інститут приватної
власності за умов стимулюючого державного регулювання найбільше зацікавлений в оптимізації своєї діяльності та зниженні витрат. Це, в свою чергу, співпадає з ліберальною доктриною розвитку ринку природного газу та забезпечується
шляхом приватизації державного майна для розширення конкуренції. Мотиви
вирішення проблем енергетичної безпеки, зниження фінансових та адміністративних бар’єрів для торгівлі природним газом, розвитку конкуренції та підвищення
якості послуг, інтеграції регіональних ринків та, зрештою, можливості ефективного реагування на глобальні виклики стали факторами, що обумовили потребу
трансформації національного ринку газу за європейським зразком.
2. Лібералізація національного ринку природного газу призводить до зміни
функцій держави з управлінських на переважно регуляторні, що зосереджуються на: контролі цін і ціноутворення, зокрема, через регулювання норми прибутку на оцінену за новими методиками регуляторну базу активів, встановленні
обов’язкового рівня ефективності витрат, формуванні прозорої методики тарифоутворення для всіх суб’єктів ринку; контролі якості продукції або послуг з
визначенням нових стандартів та вимог до технічної якості послуг з транспортування та постачання, а також комерційної якості послуг і спроможності
суб’єкта господарювання виконувати свої функції (забезпечення ним фінансових гарантій); формуванні правил функціонування ринку відповідно до цільової
моделі, що відбувається шляхом створення відповідної нормативно-правової
бази та адаптації організаційно-функціональної структури ринкових інститутів;
регулюванні функціонального розділення діяльності суб’єктів ринку та транскордонної взаємодії, що зумовлює потребу в гармонізації внутрішнього середовища до європейських вимог і практик.
3. Вплив інтеграційних факторів зумовив значні результуючі зміни в інституційному середовищі та структурі ринку, що проявилися у: зниженні залежності
від монопольного постачальника імпорту природного газу та розвитку конкуренції шляхом диверсифікації джерел постачання; досягненні вищих гарантій надійності та безпеки за рахунок підвищення вимог до якості постачання; запровадженні вищих вимог до моніторингу за діяльністю господарюючих суб’єктів,
що дозволило забезпечити дотримання умов прозорості та відкритості; відмові
від державного регулювання відпускних цін виробників і цін на оптовому ринку

газу, розділенні природних монополій на потенційно конкурентних сегментах
ринку, впровадженні недискримінаційного доступу до газотранспортних систем
та створенні стимулів до появи нових учасників ринку, що було обумовлено реалізацією фактора зниження бар’єрів для торгівлі природним газом.
4. Аналіз нормативно-правових норм ЄС засвідчив відсутність єдиного підходу до впровадження моделі «вхід-вихід» у країнах ЄС. Проте трансформація
ринкової моделі може здійснюватися лише з урахуванням: технічних можливостей транспортної системи та наявних потужностей на точках входу та виходу
як на міжкордонному перетині, так і в місцях приєднання до розподільчих мереж; наявного рівня та характеру інституційного забезпечення ринку, що був
сформований у попередні періоди функціонування ГТС (моделі тарифоутворення, норми амортизації та доходності, стимули до оновлення мереж); зобов’язань у межах чинних міжнародних договорів (проблема інтеграції довгострокових контрактів у нову модель ринку). Тому визначення цінових параметрів тарифної моделі «вхід-вихід» для України повинно передбачати аналіз
топології газових мереж, розробку матриці «вхід-вихід» та розрахунок граничних витрат за кожним із маршрутів, розрахунок тарифів на основі отриманих
характеристик та їх подальше коригування з урахуванням реакції ринку.
5. Оцінка альтернативних варіантів запровадження тарифної моделі «вхідвихід» дозволила виявити, що поділ України на дві ринкові зони дозволяє уникнути ризиків перерозподілу витрат на утримання ГТС між внутрішніми споживачами та транзитом. За таких обставин формування тарифів на внутрішнє
транспортування не залежатиме від обсягів транзиту, а визначальним фактором
буде оцінка активів регуляторної бази ГТС. Однак подібне розділення на дві
ринкові зони призведе до формування найвищих тарифів для внутрішнього
транспортування серед усіх розглянутих сценаріїв. Тарифи на транзит, навпаки,
за цим сценарієм будуть найнижчими, що має створювати економічні стимули
до збільшення транзитних операцій через Україну. Довгострокове бронювання
певних обсягів потужностей із дисконтним тарифом є найбільш адаптованим
сценарієм для забезпечення використання транзитного потенціалу України. Цей
сценарій формує привабливий тариф для країн-експортерів, забезпечує мінімально обумовлену завантаженість та прогнозованість діяльності ГТС. Однак щодо доходності транспортного оператора від транзитних операцій існують ризики зменшення прибутку через продаж потужностей за дисконтною ціною.
У рамках песимістичного та оптимістичного прогнозів обсягів транзиту газу
через територію України спостерігається помірне зростання обсягів валового
нагромадження основного капіталу, збільшення агрегованих обсягів випуску,
зростання приросту ВВП, а найменш привабливим з макроекономічної точки
зору в обох випадках виступає сценарій, що передбачає розділення внутрішнього транспортування і операцій транзиту на дві ринкові зони.
Комбіноване використання економіко-математичних моделей різних класів
для економічної оцінки наслідків зміни тарифної моделі у сфері транспортування
газу дозволяє розширити спектр аналізу галузевих та макроекономічних ефектів
(вплив на рівень тарифу, доходність транспортного оператора, кінцеву ціну газу

та відповідну реакцію споживачів, інвестиційні витрати, агреговані макропоказники) та забезпечити узгодженість прогнозних умов, припущень та результатів.
6. Реформування ринку природного газу передбачає зміну моделі функціонування розподільчого сектора відповідно до нових правил взаємодії розподільчих операторів з магістральними та іншими учасниками ринку. Це зумовлює
зміну напрямів регулювання в частині забезпечення доступності послуг газопостачання, застосування стимулюючих підходів до тарифоутворення, підвищення якості обслуговування та оновлення інфраструктури, реформування системи
обліку та стимулювання до енергоощадності.
Задля досягнення цільового стану реформування виникає потреба оцінити
ефективність розподільчої системи України. Розроблена система оцінювання
включає: ринкові індикатори, що дозволяють здійснювати аналіз загального стану ринкового середовища та доступності послуг газопостачання; технічні індикатори, що надають змогу оцінювати рівень надійності та безпеки газопостачання; фінансові індикатори для виявлення потенціалу підвищення ефективності
економічної діяльності та впровадження енергоефективних заходів.
7. Пріоритетами державної політики у сфері транспортування та постачання
природного газу є забезпечення доступності та високої якості послуг за ринково
сформованими цінами з урахуванням дотримання принципів безпеки, надійності, прозорості, відкритості та ліквідності ринку. Аналіз міжнародного досвіду та
інституційного середовища на внутрішньому ринку продемонстрував, що ліцензування та типові договори з транспортними операторами є дієвими засобами
реалізації державної політики. Відтак трансформація українського газового
сектора зумовлює необхідність адаптації дозвільної системи відповідно до нових умов ринку. Досягнення пріоритетів у сфері прозорості та доступності інформації покликані забезпечити такі заходи, як узгодження термінології та правових норм згідно з європейською практикою, забезпечення стандартів публічної звітності природних монополій, створення доступного інформаційного
ресурсу. Уніфікація дозвільних документів з європейською дозвільною системою на ведення економічної діяльності дозволить створити привабливіше для
іноземних постачальників ринкове середовище та підвищити конкуренцію на
ринку. Уведення типового договору на організацію доступу до VP-торгівлі дозволить підвищити рівень енергетичної безпеки та сприяти ліквідності ринку і
подальшому розширенню спотової торгівлі.
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АНОТАЦІЯ
Юхимець Р.С. Регулювання ринкових відносин у сфері транспортування і
постачання природного газу. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2017.
У дисертації досліджено особливості регулювання ринкових відносин у сфері
транспортування та постачання природного газу в умовах інтеграції національного
ринку в єдиний європейських енергетичний простір. Вивчення процесів лібералізації господарської діяльності визначило необхідність оцінки ролі контракту та способів регулювання контрактних відносин у новій моделі ринку природного газу. На
базі результатів аналізу трансформації енергетичних ринків країн ЦентральноСхідної Європи зі схожою з українською структурою економіки виявлено основні
«провали ринку», що нівелювали позитивні ефекти від реформ. Запропоновано
принципи встановлення меж та засобів державного регулювання за нової моделі
газового ринку на окремих його сегментах, за якою регулювання здійснюється в чотирьох основних сферах: контролю цін і ціноутворення, якості продукції або надання послуг, формування та встановлення правил функціонування ринку, функціонального розподілу та транскордонної взаємодії. Визначено наслідки впливу інтеграційних факторів на трансформацію інституційного середовища та структури
ринку природного газу. Проведено порівняльний аналіз поширених тарифних моделей у сфері транспортування газу, виявлено переваги моделі «вхід-вихід» та розроблено методологічні підходи до визначення її цінових параметрів для України.
Виявлено основні фактори, що можуть ставати бар’єрами для встановлення ефективної конкуренції на національному ринку природного газу, зменшувати ліквідність ринку. Запропоновано алгоритм сценарних модельних розрахунків та проведено економічну оцінку альтернативних варіантів впровадження тарифної моделі «вхід-вихід» в Україні. Адаптовано систему індикаторів оцінювання

ринкових, технологічних та фінансових результатів функціонування підприємств
розподільчого сектора. Запропоновано заходи щодо удосконалення державної
регуляторної політики у сфері ліцензування та укладання договорів транспортування з газотранспортними операторами.
Ключові слова: державне регулювання, ринок природного газу, транспортний
оператор, модель «вхід-вихід», енергетичні пакети ЄС, лібералізація, інституційне забезпечення, вертикально інтегровані компанії.
АННОТАЦИЯ
Юхимец Р.С. Регулирование рыночных отношений в сфере транспортировки
и поставки природного газа. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. –
Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования НАН
Украины». – Киев, 2017.
В диссертации исследованы особенности регулирования рыночных отношений в сфере транспортировки и поставки природного газа в условиях интеграции
национального рынка в единое европейское пространство. Изучение процессов
либерализации хозяйственной деятельности определило необходимость оценки
роли контракта и способов регулирования контрактных отношений в новой модели рынка природного газа. На основе результатов анализа трансформации
энергетических рынков стран Центральной и Восточной Европы со схожей с
украинской структурой экономики выявлены основные «провалы рынка», которые нивелировали положительные эффекты реформ. Предложены принципы
определения границ и средств государственного регулирования в новой модели
газового рынка на отдельных его сегментах, по которым регулирование осуществляется в четырех основных сферах: контроль цен и ценообразования, контроль качества продукции или предоставления услуг, формирование правил
функционирования рынка, функциональное распределение и трансграничное
взаимодействие. Определены последствия влияния интеграционных факторов на
трансформацию рынка природного газа и его структуры, что будет способствовать улучшению уровня безопасности поставок природного газа посредством
диверсификации, повышению надежности услуг транспортировки и поставки, обеспечению требований прозрачности, открытости и публичности деятельности на рынке, утверждению принципов дерегуляции и либерализации путем
разделения разных видов деятельности и предоставления свободного доступа
третьим сторонам к инфраструктуре сетей, установлению рыночных цен для
всех категорий потребителей, усилению конкуренции, развитию инфраструктуры и возможности изменения поставщиков для всех категорий потребителей,
изменению культуры потребления природного газа.
Проведен сравнительный анализ тарифных моделей на услуги транспортировки, определены преимущества модели «вход-выход» и разработаны методологические подходы к определению ее ценовых параметров для Украины, которые
предполагают анализ типологии сетей, разработку матрицы «вход-выход» и расчет предельных издержек по каждому из маршрутов, расчет тарифов на основании

полученных характеристик и их дальнейшая коррекция с учетом реакции рынка.
Предложен алгоритм сценарных модельных расчетов и проведена экономическая оценка альтернативных вариантов внедрения тарифной модели «входвыход» в Украине. Адаптирована система индикаторов оценки рыночных, технологических и финансовых результатов функционирования предприятий распределительного сектора. Предложены меры по совершенствованию государственной регуляторной политики в сфере лицензирования и заключения договоров на транспортировку с газотранспортными операторами.
Ключевые слова: государственное регулирование, рынок природного газа,
транспортный оператор, модель «вход-выход», энергетические пакеты ЕС, либерализация, институциональное обеспечение, вертикально интегрированные
компании.
ANNOTATION
Yuhimets R. S. - Regulation of market relations in the natural gas transportation
and supply sectors. – Manuscript.
Thesis for academic degree of the candidate of economic sciences under specialty
08.00.03 – The State Organization «Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine». – Kyiv, 2017.
The dissertation focuses on the regulation issues of market relations in the natural gas
transportation and supply sectors being under integration into the common European energy market. Investigation of the liberalization processes determined the need to estimate
the role of the contract and features of the regulation of contract relations in the new natural gas market model. Following the analysis of the energy market’s transformations in the
Central and Eastern European countries with economy structure similar to Ukrainian, the
main «market failures» were identified, which offset positive effects of reforms. The principles of establishing boundaries and measures of the state regulation in a new gas market
model and its segments have been formulated; under new market design the state regulation is carried out in the four main areas: prices and pricing control, monitoring of the
quality of commodities and services, development and establishment of new market rules,
legal and functional unbundling and cross-border interaction. The consequences of the
integration factors’ influence on the institutional environment and natural gas market
structure were determined. The set of tariff models for gas transportation has been analysed and compared; advantages of the «entry-exit» model were identified and the methodological approach was developed to estimate its price parameters for Ukraine. The main
factors that could become barriers to establish effective competition in the national gas
market and reduce market liquidity were identified. An algorithm for scenario model calculations was proposed, and economic assessment of alternative options for «entry-exit»
tariff model implementation in Ukraine was performed. The system of indicators was
adapted to assess market, technological and financial performance of distribution companies. The set of recommendations was developed to improve the state regulation in licensing and contracting with gas transmission system operators.
Key words: state regulation, natural gas market, transmission system operator, «entry-exit» model, EU energy packages, liberalization, institutional framework, vertically-integrated companies.
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